Welkom en mededelingen

Liturgie voor de eredienst
op zondag 8 mei 2022 om 10.00 uur
in de Hervormde kerk van Valkenburg
Voorganger: Dhr. M. van der Linden
uit Katwijk

Intochtslied: Psalm 84:1,3
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw Naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw Heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
Die leven zijt en leven doet.
3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
Stil gebed,
Bemoediging en Groet

Ouderling van dienst: Anja van der Wel
Organist: Ton Baris
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Zingen: Psalm 24:1,2
3. Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht,
van uw aangezicht zal zien.

1. De aarde en haar volheid zijn
des Heren Koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

Gebed
1e Schriftlezing: Jeremia 7:1-15 (Herz.Statenvert.)

2. Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.
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Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia:
Ga in de poort van het huis van de HEERE staan, en
predik daar dit woord, en zeg: Hoor het woord van
de HEERE, heel Juda, u die door deze poorten binnengaat
om zich voor de HEERE neer te buigen. 3Zo zegt
de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Laat
uw wegen en uw daden goed zijn, dan laat Ik u wonen in
deze plaats. 4Stel uw vertrouwen niet op bedrieglijke
woorden: De tempel van de HEERE, de tempel van
de HEERE, de tempel van de HEERE is dit!
5
Als u echter uw wegen en uw daden werkelijk betert, als u
werkelijk recht doet tussen iemand en zijn naaste,
6
als u de vreemdeling, de wees en de weduwe niet
onderdrukt, geen onschuldig bloed in deze plaats vergiet,
en geen andere goden achternagaat, uzelf ten kwade,
7
dan zal Ik u in deze plaats, in het land dat Ik uw vaderen
gegeven heb, laten wonen, eeuw uit en eeuw in. 8Zie, u
vertrouwt op bedrieglijke woorden, die niet van nut zijn.
9
Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen,
reukoffers brengen aan de Baäl, andere goden
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Gebod
Zingen: Lied 245 (Opwekking)
1. Hier in Uw heiligdom, dichtbij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.
2. Rein door Uw zuiver bloed, met zekerheid,
dat wij geborgen in Uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart,
op de roepstem van Uw Geest.
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achternagaan, die u niet gekend hebt, 10en dan voor Mijn
aangezicht komen staan in dit huis waarover Mijn Naam is
uitgeroepen, en zeggen: Wij zijn gered – om al deze
gruweldaden te doen? 11Is dan dit huis waarover Mijn
Naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? Ook Ik,
zie, Ik heb het gezien, spreekt de HEERE. 12Want ga toch
naar Mijn plaats die in Silo was, daar waar Ik vroeger Mijn
Naam heb laten wonen, en zie wat Ik daarmee gedaan heb
vanwege de slechtheid van Mijn volk Israël. 13Welnu,
omdat u al deze daden doet, spreekt de HEERE, en
Ik vroeg en laat tot u sprak, maar u niet geluisterd hebt, en
Ik u geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt, 14zal Ik
met dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, waarop u
vertrouwt, en met deze plaats, die Ik u en uw vaderen
gegeven heb, doen zoals Ik met Silo heb gedaan.
15
Ik zal u van voor Mijn aangezicht wegwerpen, zoals Ik al
uw broeders weggeworpen heb, heel het nageslacht van
Efraïm.

16

En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem
deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn
Vader tot een huis van koophandel. 17En Zijn discipelen
herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor Uw
huis heeft mij verslonden. 18Toen antwoordden de Joden en
zeiden tegen Hem: Welk teken laat U ons zien dat U het
recht hebt deze dingen te doen?19Jezus antwoordde en zei
tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik
hem laten herrijzen.20De Joden zeiden dan: Zesenveertig
jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie
dagen laten herrijzen? 21Maar Hij sprak over de tempel van
Zijn lichaam. 22Toen Hij dan uit de doden was
opgewekt, herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit
tegen hen gezegd had en geloofden zij de Schrift en het
woord dat Jezus gesproken had. 23En toen Hij in Jeruzalem
was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn
Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. 24Maar
Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij
hen allen kende, 25en omdat Hij het niet nodig had dat
iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de
mens was.

2ee Schriftlezing: Joh. 2:13-25 (Herz. Statenvert.)
De tempelreiniging
13
En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar
Jeruzalem. 14En Hij trof in de tempel mensen aan die
runderen, schapen en duiven verkochten, en de
geldwisselaars die daar zaten. 15En nadat Hij een gesel van
touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook
de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars
wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om.

Kindermoment
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Kinderlied: Lied 456 (Evang. Liedb.)

9. Hij die rechtvaardig was en stil
droeg wat Hem was beschoren,
Die stierf, en zie Hij leeft, Hij wil
ook in ons zijn herboren.
Ons leven is in het geding:
tot onze val en opstanding
heeft God Hem uitverkoren.

1. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
geef elkaar de hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein:
samen spelen is pas fijn.

10. Hoort dan de stem van Christus, Die
uit aller heren landen
u tot zich roept, hoort Hem, voor wie
de dood zelfs werd te schande:
bekeert u, die nog spot en lacht,
de grote dag, de grote nacht,
het oordeel is ophanden.

2. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn wij nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.
De kinderen gaan naar de kinderdienst.
Vertelling : Isaak wordt geboren (Gen. 18:1; 21: 1-7)

Dankgebed, Voorbede, Stil Gebed, Onze Vader
Collecte moment (Givt) onder orgelspel
1. Diaconie 2. Kerk 3. Instandhouding eredienst

Preek: (kern Johannes 2:19)

De kinderen komen terug met de kinderen uit de crèche

Zingen: Gezang 86:8, 9,10

Slotlied: Gezang 304 :1,2,3

8. God heeft Zichzelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
Zich aan ons openbaarde.
In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de Ongeëvenaarde.

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van Zijn Woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand.
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2. De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem Zijner lippen overmant
de tegenstand.

Bidstond: 17:45 uur in de kerkzaal
Avonddienst: 18:30 uur Ds. H.J. Franzen uit Pijnacker
Donderdag 12 mei Gemeenteavond. Aanvang 20:00 uur
Kennismakingsavond voor ds. en mevr. Alblas met onze
gemeente.
Zondag 15 mei avonddienst: 18:30 uur ds. Alblas!!!

3. De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Dinsdag 24 mei Gemeenteavond. Aanvang 20:00 uur
‘Zicht op gemeente zijn’. Op basis van missie en visie
willen we bepalen wat komende vier jaar voluit de
aandacht moet krijgen in het werk in de kerk.
Bijgaand boekje te downloaden via de website

Zegen, beantwoord met Gez.456:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer

Zingen voor de dienst
Vanaf zondag 5 juni weer zingen voor de dienst op de
1e zondag van de maand. Aanvang ong. 09:45 uur.

Orgelspel
Collecte bij de uitgang in de daarvoor bestemde bussen
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